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PROCES - VERBAL 
ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ  DE NDATĂ  

18.11.2021 

Încheiat astăzi, 1 8 noiembrie 202 1, în cadrul şedinţei extraordinare de îndată  a Consiliului local al 
Municipiului Tecuci, care are loc ON-L 1 NE prin aplicaţia ZOOM, orele 1 6 °. 

Şedinţa Consiliului Local de astăzi este înregistrată  audio-video. 
D1 Preşedinte de şedinţă, Ursulică  Constantin— Bună  ziva stimaţi colegi! Stimaţi invitaţi, declar deschise 

lucrările şedinţei extraordinare de îndată  a Consiliului Local a Municipiului Tecuci de astăzi, 18.1 1.2021, 
convocată  prin Dispoziţia nr. 1086/18.11.2021 şi îl rog pe domnul Secretar General să  facă  prezenţa. 

Domnul Secretar General, Borşan George —face prezenţa nominal: Bîrzu S. —prezent; Cîmpanu T. - 
prezent; Drăgan O.C. —prezent; Dumbravă  A.R. - prezent; Gavril C.S. - prezent; Grama F.I. - absent 
nemotivat; Istrate D. - absent nemotivat; Leonte I-prezent; Miron C.N. - absent motivat; Paraschiv M.M.-
prezent; Pascal R. - absent nemotivat; Pădure A.L. —prezent; Pelin E.D. —prezent; Radu G.B. - prezent; Radu 
V.- absent nemotivat; Sandu A. - prezent; Susanu B.B.- prezent, Ursulică  C.- prezent şi Voinea I. - prezent. Din 
1 9 consilieri locali în funcţie, avem 1 4 consilieri locali prezenţi şi 5 absenţi drept pentru care şedinţa poate să  
înceapă  domnul Preşedinte.. 

D1 Preşedinte de şedinţă, Ursulică  C.- având în vedere faptul că  domnul Primar nu este, vă  rog sa-mi 
permiteţi să  dau citire Dispoziţiei nr. 1086/18.1 1.2021 privind proiectul ordinii de zi cu următoarele proiecte 
de hotărâri: 

1. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare de îndată  din data de : 05. 1 1 .202 1. 
2. Proiect de hotărâre nr. 1 66 /1 8. 1 1 .202 1 privind aprobarea participării la Programul privind creşterea 

eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă  a energiei în clădirile publice pentru obiectivul de investiţii 
REABILITARE TERMICĂ  GRĂDINIŢA ION CREANGĂ  MUN. TECUCI, ALEEA VASILE 

ALECSANDRI, NR. 2, JUD GALAŢI. 
3. Proiect de hotărâre nr. 167 /18.11.2021 privind aprobarea participării la Programul privind creşterea 

eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă  a energiei în clădirile publice pentru obiectivul de investiţii 
REABILITARE TERMICĂ  ŞCOALA ELENA DOAMNA, TECUCI MUN. TECUCI, STR. COSTACHE 

RACOVIŢĂ, NR. 24B, JUD GALAŢI 
D1 Preşedinte de şedinţă, Ursulică  C.- supun spre aprobare ordinea de zi. 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: Adoptarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare dc 

îndată  din : 05.11.2021 
D1 Preşedinte de şedinţă, Ursulică  C.- dă  citire primului punct.Dacă  aveţi ceva de completat la acest 

punct, dacă  nu supun 1a vot 
Nu sunt intervenţii. 
Se supune la vot procesul-verbal a1 şedinţei extraordinare de îndată  din: 05.1 1.2021. 
Se înregistrează  unanimitate voturi pentru 
Se trece ia punctul 2 aI ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 166 /18.11.2021 privind aprobarea 

participării la Programul privind creterea eficienţei energetice i gestionarea inteligentă  a energiei în 
clădirile publicc peulru obiectivul de investiţii REABILITARE TERMICA GRADINIŢA ION 
CREANGA MUN. TECUCI, ALEEA VASILE ALECSANDRI, NR. 2, JUD GALAŢI 

D1 Preşedinte d şedinţă, Ursulică  C.- dă  citire proiectului de hotărâre. Dacă  nu sunt comentarii pe seama 
acestui document. 
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DI consilier Gavril C. S- "da, arn eu domnul Preşedinte dacă  imi permiteţi, vreau să  vă  spun că" acest 
program privind creşterea eficienţei s-a deschis pe 20 septembrie, noi suntem in noiembrie. Nu am inţeles 
niciodată  această  şedinţă  de indată, aceste şedinţe de Indată  când sunt lucruri foarte importante, dar acest 
program este de pe 20 septembrie deschis şi se va Inchide in luna aprilie 2022, aici vreau să  vedeţi cât respect 
este din partea primarului să  ne cheme cu o oră  —două  inainte in şedinţă  de Indată. Şedinţa de Indată  este când 
sunt probleme foarte grave in oraş, deci aveam timp să  votărn până  acum fiind deschis de pe 20 septembrie şi 
domnul Primar spunea c'ă  domnule primul venit, primul servit." 

Nu mai sunt intervenţii. 
D1 Preşedinte de şedinţă, Ursulică  C.- " supun la vot proiectul de hotărâre." 
Se Inregistrează  unanimitate de voturi "pentru" 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 167 /18.11.2021 privind aprobarea 

participărh la Programul privind cresterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă  a energiei in 
clădirile publice pentru obiectivul de investiţii "REABILITARE TERMICĂ  SCOALA ELENA 
DOAMNA, TECUCI" MUN. TECUCI, STR. COSTACHE RACOVIŢĂ, NR. 24B, JUD GALAŢI 

Dl Preşedinte de şedinţă, Ursulică  C.- dă  citire proiectului de hotărâre. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se Inregistrea7A unanimitate de voturi "pentru" . 
Dl Preşedinte de şedinţă, Ursulică  C.- " declar lnchise lucrările şedinţei Consiliului Local de astăzi, vă  

mulţumesc şi weekend plăcut!" 
Drept pentru care s-a Incheiat prezentul proces - verbal. 

	

Preşedinte oe\şeointă, 	 Secretar General al U.A.T., 

	

Ursulleă  Clonstantin 	 George Lucian Borşa0 
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